Regulamin konkursu „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”
Organizator
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego siedziba mieści się w Warszawie
przy ul. Miedzianej 3A, 00-814 Warszawa.
Uczestnicy:
Szkoły podstawowe z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Cel konkursu
Celem konkursu jest wsparcie szkół stosujących w praktyce nauczania metody aktywizujące;
zachęta do podejmowania zajęć przyrodniczych realizowanych poza budynkiem szkoły –
w nawiązaniu do idei programu „Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”.
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie i udokumentowanie przyrodniczych zajęć
edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, które zostaną przeprowadzone metodami
aktywizującymi, w terenie poza budynkiem szkoły z wykorzystaniem sprzętu badawczego.
Zadanie konkursowe:
A. Opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych (minimalny zakres – zał. Nr 1),
B. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie, w okolicach szkoły,
C. Opracowanie raportu z przeprowadzonych zajęć, w tym dokumentacja fotograficzna.
Zajęcia muszą być wykonane wśród przyrody dzikiej (jak np. las, jezioro, rzeka) lub przyrody
półdzikiej (jak np. łąka, nieużytek, park, zagajnik, zadrzewienia, etc.). Może to być nawet „dzika”
część terenu przyszkolnego. Zajęcia przeprowadzone w budynku lub na utwardzonym terenie
przyszkolnym (jak np. boisko szkolne) nie będą oceniane.
Wymagane jest, by w scenariuszu zajęć oraz w jego realnym zastosowaniu uwzględniono:
• min. 3 aktywności wykonywane przez dzieci samodzielnie w oparciu o instrukcję i
karty pracy,
• min. 2 aktywności wykorzystujące sprzęt badawczy (np. lupa, kompas, lornetka,
pojemnik do łapania owadów).
Jedna aktywność może łączyć w sobie obie wskazane wyżej cechy.
Raport wraz z załączonym scenariuszem zajęć, po nadesłaniu do organizatora, będzie przedmiotem
oceny dokonywanej przez komisję konkursową.

Kryteria formalne (warunkujące dopuszczenie do oceny merytorycznej):
a.
b.

Ulokowanie zajęć wśród dzikiej lub półdzikiej przyrody (0-1)
Zastosowanie min. 3 aktywności wykonywanych przez dzieci samodzielnie w oparciu o
instrukcję i karty pracy oraz min. 2 aktywności z wykorzystaniem sprzętu badawczego (0-1)

Kryteria merytoryczne oceny scenariusza i raportu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zgodność treści scenariusza z wymaganiami konkursu (zał. Nr 1) (1-5)
Zgodność zajęć z wymaganiami podstawy programowej przewidzianymi dla danego etapu
nauczania (1-5)
Precyzja i klarowność instrukcji dla nauczyciela zawartej w scenariuszu (1-5)
Precyzja i klarowność opisu poszczególnych aktywności proponowanych dzieciom, zawartych
w kartach pracy scenariusza (1-10)
Atrakcyjność i wartość merytoryczna aktywności wykonywanych przez dzieci samodzielnie w
oparciu o instrukcje i karty pracy (1-15)
Atrakcyjność i wartość merytoryczna aktywności przewidujących wykorzystanie sprzętu
badawczego (1-10)
Kompletność raportu w stosunku do planu aktywności przewidzianych w scenariuszu; jakość
udokumentowania przebiegu zajęć (fotografie, komentarze uczniów etc.) (1-10)

Łączna ilość punktów możliwych do osiągnięcia: 60 pkt.
Nagroda:
Sprzęt o wartości 2000 zł jako doposażenie pracowni przyrodniczej w swojej szkole. Lista
zakupionego sprzętu zostanie uzgodniona ze szkołą zgodnie z jej potrzebami.
Przewiduje się przyznanie 7 nagród.
Warunki udziału:
1. W celu wzięcia udziału w konkursie szkoła przesyła organizatorowi formularz zgłoszeniowy
(załącznik Nr 2.), raport z przeprowadzonych zajęć wraz z załączonym scenariuszem zajęć w
terminie do 15 maja 2020 roku.
2. Raport, po podpisaniu i zeskanowaniu prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres
mailowy edukacja@grodno.edu.pl w tytule prosimy wpisać KONKURS
3. Ocena dokonywana jest przez 3 osobową komisję konkursową w oparciu o przedstawione wyżej
kryteria i skalę punktową.
4. Ocena raportów zostanie dokonana w terminie do 30 maja 2020 roku.
5. Wyniki oceny i lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie http://centrumgrodno.pl/ oraz http://www.efrwp.pl/ w dniu 1 czerwca 2020 roku. Laureaci otrzymają
odpowiednią informację drogą mailową.

6. Zwycięskie szkoły mają 7 dni tj. do 8 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 na wybór doposażenia
pracowni przyrodniczej o wartości 2000 zł. Jeśli szkoła w tym czasie nie określi zapotrzebowania
na sprzęt Organizator sam zdecyduje o zakupie.

Pozostałe informacje
1. Przesyłając zgłoszenie konkursowe autor scenariusza udziela na niego licencję otwartą w
następującym zakresie: Uznanie autorstwa 4.0 lub Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
4.0
2. Instytucja zgłaszająca oraz autor scenariusza wyrażają zgodę na prowadzenie działań
promocyjnych związanych z konkursem, w tym na opublikowane scenariusza na stronie
internetowej organizatora konkursu.
3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu pn.
„Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” jest Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
– Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa KRS
0000017557, NIP 118-01-31-708, REGON 002162847
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i udziału w Konkursie oraz w celach
promocyjnych działalności Fundacji.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda na ich
przetwarzanie w związku z udziałem w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować
się z Administratorem na w/w adres siedziby lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail iod@efrwp.com.pl. Przysługuje mi także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5. Do danych osobowych zawartych w formularzu będą mieć dostęp podmioty przetwarzające
dane, działające na zlecenie administratora np. w zakresie IT oraz organy państwa upoważnione
do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego.
6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat - licząc od roku
następnego, w którym zakończył się Konkurs.

Załącznik nr 1:

Minimalny zakres scenariusza zajęć edukacyjnych
A.

Wstęp
1. Wprowadzenie merytoryczne
Krótkie wprowadzenie do przedmiotu zajęć. Co dzieci będą badać i dlaczego jest to ciekawe?
2. Czas realizacji zajęć
Liczba godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację projektu.
3. Cele ogólne (edukacyjne),
Wskazanie: czego się nauczymy? jakie rozwiniemy umiejętności? jakie postawy?
4. Cele operacyjne zajęć,
Wskazanie, co będziemy robić w projekcie, np.: spiszemy…, będziemy rozpoznawać…,
porównamy …, wyciągniemy wnioski… etc.
5. Elementy podstawy programowej kształcenia ogólnego
Wskazanie treści nauczania wymaganych przez PP, które realizujemy przez te zajęcia.
6. Potrzebne pomoce i materiały
Lista sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć.

B.

Przebieg zajęć – Instrukcja dla nauczyciela
1. Miejsce i czas zajęć
Opis stanowiska, gdzie będą realizowane zajęcia. Wskazanie jego walorów i przydatności
(sposobu wykorzystania) do realizacji przyjętego scenariusza.
Czas zajęć należy podać z uwzględnieniem czasu dojścia i powrotu do szkoły.
2. Organizacja zajęć
Opis sposobu zorganizowania zajęć, np.: w jakich grupach będą prowadzone? kto jak i kiedy
przygotuje potrzebny sprzęt i materiały? jaki będzie w tym udział uczniów? czy skorzystamy z
pomocy rodziców? czy, a jeśli tak, to kto będzie sprawował opiekę pomocniczą? jak
przygotujemy teren?
Powyższa lista pytań nie wyczerpuje zagadnień organizacyjnych, które możemy napotkać przy
organizacji zajęć – można ją swobodnie rozwijać i zmieniać.
3. Przebieg zajęć (etapy)
Instrukcja dla nauczyciela opisująca kolejne etapy realizacji zajęć (opis zajęć z perspektywy
prowadzącego).

C.

Karty pracy i instrukcje dla uczniów
Opis konkretnych zadań dla uczniów – materiały pomocnicze, a zwłaszcza karty pracy
sformułowane w sposób pozwalający na samodzielne wykonanie aktywności w oparciu o
instrukcję.

Załącznik nr 2:

Formularz zgłoszeniowy - Konkurs „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody”
Dane szkoły (nazwa, adres, dane kontaktowe):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Dane nauczyciela – autora scenariusza i realizatora lekcji:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ……………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
z siedzibą: 08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A w celu organizacji i udziału w konkursie „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja
Przyrody” oraz w celach związanych z promocją działalności Fundacji. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że
mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych jest w regulaminie.*

……………………………………………
Podpis nauczyciela

……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę ̨ na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskie, zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) na cele związane z
promocją konkursu „Szkolna Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” oraz promocją działalności Fundacji. Możliwe formy
rozpowszechnienia wizerunku to publikacje i Internet: www.efrwp.pl, centrum-grodno.pl, facebook.pl/efrwp, facebook.pl/
CentrumWspolpracyMiedzynarodowejGrodno/.*

……………………………………………
Podpis nauczyciela

……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej drogą elektroniczną na wskazany przeze
mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z
2017 r., poz. 1219)).

……………………………………………
Podpis nauczyciela
* brak wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie

……………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

